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Abstract
This goal of this research is to create web applications, information systems,
and a database for Maejo University alumni. The new information technology is being
used to manage Maejo University’s alumni information. This study is developing a web
application to collect information from Maejo University alumni while also
strengthening the relationship between the Maejo University Alumni Association and
Maejo University. The Web application provides information to support and facilitate
Maejo alumni activities. The web application in this study was created with the ASP.NET
programming language and the Microsoft SQL Server web database. Furthermore, the
Sysem Development Life Cycle (SDLC) is used in this research to analyze and design
the web application and development.
As a result of this system development, the following occurred. There is a
collection of Mae Jo alumni, namely Knowledge or innovations which is performance
of Mae Jo alumni for transfer to students and Disseminate various data to Maejo alumni.
The web application is divided into two parts, which are as follows: 1) The front-end
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was created for Maejo University in order to provide various information to Maejo
University alumni, such as public relations (activities/projects/services). And 2) the
back-end for staff data management. They manage the data entry into he database
and the website structure, which can be accessed via the URL
https://alumni_maejo.mju.ac.th. Questionnaires were used to assess user satisfaction
with this system. The information was gathered from four executives, 26 Maejo
University employees, and 70 people who are Maejo alumni for a total of 100 people.
The average score was 3.98, with a standard deviation of 0.69. It is concluded that the
Maejo University alumni web application is effective and will improve Maejo University
alumni management.
Keywords: Alumni, Database System, Information System
บทคัดยอ
ระบบงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัย แม โ จ ใ น
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศ โดยการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาในการ
บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ ระบบงานนี้ทําหนาที่เปนศูนยกลางการรวบรวม
ขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ รวมถึง การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษย
ปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมทั้งสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตางๆของ
ศิษยเกาแมโจกั บหนว ยงานตางๆในมหาวิท ยาลั ย ระบบงานพัฒ นาขึ้นเขียนโปรแกรมด วยภาษา
ASP.NET โดยใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server วิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Circle: SDLC)
ผลของการพัฒนาระบบงาน พบวา มีการรวบรวมทะเบียนประวัติศิษยเกาแมโจ องคความรู
หรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เปนผลงานของศิษยเกาแมโจ เพื่อถายทอดใหแกนักศึกษาปจจุบันและเผยแพร
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกศิษยเกาแมโจ โดยเว็บแอพลิเคชั่นประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1) สวน
แสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Front End) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตลอดจนการ
ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และเครือขายศิษยเกาแมโจ และ 2) สวน
การจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Back End) เปนสวนที่ใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล
จั ด ก า ร ข อ มู ล ล ง ใ น ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ โ ค ร ง ส ร า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ก า ร เ ข า ถึ ง เ ว็ บ ไ ซ ต
https://alumni_maejo.mju.ac.th/ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การใช เ ว็ บ ไซต โดยใช
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แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมู ล จากผูบริ หาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิ ทยาลัย แม โ จ
จํานวน 26 คน และบุคลากรที่เปนศิษยเกาแมโจ จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน มีระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยรวม 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69
แสดงไดวาการนําระบบงานที่พัฒนานีม้ าใชในการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม
โจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ศิษยเกา, ระบบฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศ
1. บทนํา
มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเปน
เลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ที่ผานมามีผสู ําเร็จการศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรอาชีวชั้นสูง
(แผนกเกษตรกรรม) และปริญญาบัตร (ระดับ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพตาง ๆ สู
สังคมประกอบอาชีพรับราชการ, ภาคเอกชน, ธุรกิจสวนตัว, เกษตรกร และดานอื่น ๆ เชน ปราชญ
ชาวบาน เปนตน มีศิษยเกาแมโจจํานวนมากประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ความกาวหนาใน
สายวิ ช าชี พ ตลอดจนได รั บ รางวัล ในสาขาด า นต า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ นั บ วา เปน
ทรัพยากรบุคคลที่เปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยอันทรงคุณคา สนับสนุนใหเปนแบบอยางที่ดีตอศิษย
เกาแมโจและนักศึกษาปจจุบัน
กองพัฒ นานักศึกษา สัง กัดสํานักงานมหาวิ ทยาลัย ไดจัดตั้ง ตามความเห็น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค ในการกอตั้ง เพื่อดําเนินการดานการพัฒนา
นักศึกษาทั้ง 5 ดาน (ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม, ดานความรู, ดานทักษะทางปญญา, ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
ระบบสารสนเทศ) ตลอดจนใหบริการนักศึกษาและศิษยเกาแมโจ ใหมีความพรอมทางดานวิชาการ
วิชาชีพ ทักษะชีวิตสูสังคมอยางมีคุณภาพ ปจจุบันงานศิษยเกาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา มีบทบาท
และหนาที่เปน ศูน ยกลางรวบรวมขอมู ลประวัติ ของศิษย เกา แมโ จ รวมถึง การเชื่อมความสัม พั น ธ
ระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมทั้งเปนหนวยงานที่สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม ตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจ และเปนหนวยงานที่คอยประสานกับหนวยงานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับศิษยเกาแมโจ โดยไดมี การรวบรวมขอมูล
ทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลความกาวหนาในหนาที่การงานของศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
เครือขายเชื่อมโยงที่สามารถชวยเหลือและสนับสนุนงานของสมาชิก และการประสานความรวมมือ
และใหบริการแกศิษยเกาแมโจ ซึ่ง ขอมูลที่จัดเก็บจะอยูในรูปแบบงานแฟมเอกสารเปนสวนใหญ
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ขอมูลที่เก็บยังกระจัดกระจายไมสมบูรณ และไมสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของผานโครงขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่มา https://alumni_maejo.mju.ac.th/ , 2564)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจขึ้นมา
โดยใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถรวบรวม
ขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและสมาคม
ศิษยเกาแมโจ ประกอบกับเปนชองทางสื่อกลางประชาสัมพันธ ชวยเหลือศิษยเกาแมโจและนักศึกษา
ปจจุบันที่ประสบปญหา ระดมทุนการศึกษา เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ทั้งทางตรงและทางออม
สรางความเขาใจอันกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยเกาแมโจ ทั้งในและตางประเทศ
2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ
3. สมมติฐานของการวิจัย
การใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถ
รวบรวมขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และสมาคมศิษยเกาแมโจ ทําใหการจัดเก็บขอมูลที่อยูในรูปแบบแฟมเอกสารและกระจัดกระจายไม
สมบูรณ สามารถจัดเก็บขอมูลไดเปนระบบมากยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของผาน
โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธดี ําเนินการ
4.1 ศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นประวั ติ ข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า แม โ จ ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ และขั้นตอนการทํางานจากกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย และขอมูลศิษย
เกาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน องคความรูของศิษยเกาแมโจ ทําเนียบรุนศิษยเกาแมโจ เฟซบุก
เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหงแมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ และ ศิษยเกาแมโจกับ
ความกาวหนาในสายวิชาชีพ เปนตน
4.2 ปรับปรุง ขอมูลและอัพโหลดรูปภาพตาง ๆ ของระบบ เชน รูปภาพของศิษยเกาแมโจ
รู ป ภาพศิ ษ ย เ ก า แม โจ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และรู ป ภาพของศิ ษย เ กา แม โจ ที่มี
ความกาวหนาในสายวิชาชีพ
4.3 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดแกผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่จากกองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานมหาวิทยาลัยและทําการรวบรวมขอมูลในขั้นตอนตาง ๆ
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4.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมได
4.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ โดย
ทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จากเว็บไซตที่เกี่ยวของกับศิษยเกาและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Circle: SDLC) ทํ า การออกแบบระบบฐานข อ มู ล ให มี ค วามเหมาะสมกั บ
ระบบงานที่จะพัฒนา
4.6 พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และระบบสารสนเทศศิ ษ ย เ ก า แม โ จ โดยนํ า ระบบที่ ไ ด ม า
วิเคราะหและออกแบบมาทําการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application) เพื่อ
ใช เ ผยแพร ข อ มู ล ผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต โดยจะแบ ง การทํ า งานออกเป น ส ว นหลั ก ๆ
ได 2 สวน ดังนี้
4.6.1 Front End เปนสวนที่แสดงผลขอมูล ที่เกี่ยวกั บทะเบียนประวัติ สํ าหรับ สื บ ค น
ขอมูลศิษยเกาแมโจ, ขอมูลศิษยเกาแมโจที่ประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ เฟซบุก
เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหง แมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ เพื่อเปนชองทาง
สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การข อ มูล ศิ ษ ย เ กา ที่ เ กี่ ยวข องมารวบรวมไวใ นระบบฐานข อมู ล เดี ย ว เป น
ศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกาแมโจ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
4.6.2 Back End เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การเนื้ อ หาข อ มู ล และโครงสร า ง
เว็บไซต ซึ่งสวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator)
4.7 ทําการติดตั้งระบบในเครื่องแมขายที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล
4.8 ทํ า การทดสอบระบบโดยมี ก ารนํ า เข า ข อ มู ล ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานต า ง ๆ เช น
รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลศิษยเกาแมโจ ศิษยเกาแมโจที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ ขอมูลศิษยเกาแมโ จกับ ความกาวหนา ในสายวิ ชาชีพ ที่เปนขอ มู ล
เบื้องตนในการทดสอบระบบและการสืบคนฐานขอมูล
4.9 ทําการเผยแพรขอมูลและระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโ จ แ ละ
ระบบ search engine ของโลก เชน Google Search (สมชาย อารยพิทยา, 2562)
การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิ ษย
เกาแมโจ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโ จ
จํานวน 26 คน บุคลากรที่เปนศิษยเกาแมโจ (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน การให
คะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale)
ของ Likert (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) ใหคะแนนตามลําดับที่เลือกตอบตามรายขอ ดังนี้
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5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 = มีความพึงพอใจมาก
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง
2 = มีความพึงพอใจนอย
1 = มีความพึงพอใจนอยที่สุด
การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใชบริก าร
เว็ บ ไซต ร ะบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า แม โ จ ใช ส ถิ ติ ค า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean) และค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ใชคาเฉลี่ยกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) โดยกําหนดคา
เฉลี่ยกลางไว ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
5. ขอบเขตของโครงการ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ า การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล โดยศึ ก ษาเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยแมโจ เทานั้น มีการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยมีการนําเขาขอมูลทะเบียน
ประวัติศิษยเกา และศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจริง ที่เปนขอมูลเบื้องตนในการทดสอบระบบการสืบ คน
ฐานขอมูล ทําการติดตั้งระบบใหม อัพโหลดไฟลเว็บตาง ๆ พรอมขอมูลและรูปภาพของศิษยเกาไป
เก็บไวที่ Web Hosting ที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อ
เผยแพรผานทางระบบอินเทอรเน็ตตอไป
6. ผลการดําเนินงาน
6.1 ดานการออกแบบระบบการทํางาน
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในครั้ง นี้ ไ ด มีก ารวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบการ
ทํางาน โดยทําการศึกษาความตองการตาง ๆ ของระบบ ปญหาขอบเขตความตองการของผูใชจาก
ขั้นตอนการทํางานและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน โดยนํา
เครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบระบบ ดังนี้
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6.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram)
แผนภาพกระแสข อ มู ล ระดั บ สู ง สุ ด เป น แผนภาพที่ แ สดงถึ ง
ขอบเขตของสารสนเทศนั้น โดยจะเปนมุมมองในระดับสูงจะแสดงใหเห็นวามีหนวยงานหรือกลุม
บุคคลใดเกี่ยวของ/ติดตอกับระบบ มีการรับและสงขอมูลใดกับระบบบาง ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยัง
ไมกลาวถึง สัญลักษณการเก็บขอมูล(Data Store Symbol) (ภาพที่ 1) (บุรินทร รุจจนพันธุ, 2552).

ภาพที่ 1 แสดง Context Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
6.1.2 Data Flow Diagram
แผนภาพกระแสขอมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา แผนภาพการไหลของขอมูล เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อแสดงการไหลของขอมูลและการประมวลผล
ตาง ๆในระบบสัมพันธกับแหลงเก็บขอมูลที่ใชเปนสื่อ ที่ชวยใหการวิเคราะหเปนไปไดโดยงาย และมี
ความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอร หรือ
ระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ (ภาพที่ 2) (พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556).

ภาพที่ 2 แสดง แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)
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6.2 ดานการออกแบบระบบฐานขอมูล
การออกแบบระบบฐานขอมูล แบงออกไดเปน
1. Entity-Relationship Model
E-R โมเดล (Entity-Relationship Model) ใชในการออกแบบฐานขอมล
ในระดั บ แนวคิ ด (High-Level Conceptual Data Model) เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง เค า ร า งของฐานข อ มู ล
(Conceptual Database Schema) ที่ประกอบดวยความหมายของเอนทิตี้ (Entity) คุณลักษณะของ
เอนทิตี้ (Entity) หรือแอททริบิวตและความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ (Relationship) โดยการออกแบบ
โมเดลขอมูลดวย E-R โมเดลที่ชวยในการออกแบบในระดับแนวคิดจะไมคํานึงวาโมเดลของระบบ
จั ด การฐานข อ มู ล ที่ จ ะเลื อ กใช ห รื อ โครงสร า งการจั ด เก็ บ ข อ มู ล จริ ง เป น อย า งไร (ภาพที่ 3)
(โกเมศ อัมพวัน, (.ม.ป.ป.))

ภาพที่ 3 แสดง Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
2. Data Dictionary
Data Dictionary หรื อ พจนานุ ก รมข อ มูล เป น ตั ว บอกคุ ณ ลั ก ษณะของ
ขอมูลที่ใชในองคกร และเปนตัวสําคัญสําหรับนักวิเคราะหระบบในการพัฒนาระบบ เพราะจะเปนตัว
ชวยใหทีมงาน และผูใชระบบทุกคนพูดถึงขอมูลตัวเดียวกัน เมื่อขอมูลนั้นอยูในสถานการณที่ตางกัน
(พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556).
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ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในสวนการจัดเก็บขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ
ลําดับ
ชื่อตาราง
คําอธิบาย
1
User
เปนตารางเก็บขอมูลผูใชงานระบบ
2
ALUMNI_Carrer
เปนตารางขอมูลอาชีพ
3
ALUMNI_Reward
เปนตารางขอมูลชื่อรางวัล
4
ALUMNI_Field_Study เปนตารางขอมูลสาขาวิชา
5
ALUMNI_Title
เปนตารางขอมูลคํานําหนาชื่อ
6
ALUMNI_MJU
เปนตารางขอมูลทะเบียนประวัตศิ ิษยเกา
7
ALUMNI_Award
เปนตารางขอมูลการไดรับรางวัลของศิษยเกา
8
ALUMNI_Photo
เปนตารางขอมูลรูปภาพศิษยเกาแมโจ
9
ALUMNI_Knowledge
เปนตารางขอมูลองคความรูศิษยเกาแมโจ

ประเภท
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางอางอิง
ตารางหลัก
ตารางหลัก
ตารางหลัก
ตารางหลัก

6.3 ดานการออกแบบโครงสรางเว็บไซต
เป น การออกแบบส ว นต อ ประสานกั บ ผู ใ ช ระหว า งผู ใ ช กั บ คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง มี
กระบวนการที่เริ่มจากการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อมารวมกันพัฒ นากระบวนการออกแบบ
พัฒนาสวนตอประสานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (บริษัท ดีไซนนําโชค จํากัด, 2564)

ภาพที่ 4 การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
34

6.4 การออกแบบสวนการแสดงผล
ในการออกแบบสวนการแสดงผล ผูวิจัยไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก
ได แ ก ส ว นแสดงผลหน า เว็ บ ไซต ห ลั ก (Homepage) และส ว นการจั ด การข อ มู ล ผู ดู แ ลระบบ
(Administrator) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.4.1 สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage)
เปนสวนที่แสดงขอมูลหนาแรกของเว็บไซต สําหรับศิษยเกาและบุค ลากร
ภายในมหาวิทยาลัยแมโจที่สนใจ โดยเปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ การ
เชื่อมความสัมพัน ธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโ จ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมทั้ง
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจกับหนวยงานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยการเขาถึงดวยเว็บไซต https://alumni_maejo.mju.ac.th/Default.aspx ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
6.4.2 สวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ (Administrator)
หนาจอสําหรับ ผู ดูแ ลระบบ เปนหนาจอสําหรั บ ให ผู ที่ ดูแ ลระบบเข า ไป
บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจ โดยใชรหัสผานระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 6 แสดงสวนการจัดการ ขอมูลศิษยเกาแมโจ
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ภาพที่ 7 แสดงสวนการจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจที่ไดรับรางวัล
7. สรุปผล
7.1 ประโยชนที่ไดรับ
1. สามารถนําความรูที่ไดจากการดําเนินการนี้ไปเปนแนวทางในการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได
2. สามารถที่จะคนหาขอมูลศิษยเกา อาทิเชน ชื่อ-สกุล รุน เลขที่สมาชิก ศิษยเกาที่
ไดรับรางวัล และองคความรูของศิษยเกา ไดสะดวก รวดเร็ว
7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ได นํ า กระบวนการประเมิ น ที่ เ รี ย กว า Affective Test or Acceptance Test
(1STCRAFT, 2563) มาประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจบน
เว็บไซต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ (นิติพงษ สงศรีโรจน, (.ม.ป.ป.))
1. การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ โดย
ขอความอนุเคราะหจากผูบริหาร บุคลากรและศิษยเกาแมโจ ทําการประเมินความพึงพอใจ โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมู ล จากผูบริ หาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิ ทยาลัย แม โ จ
จํานวน 26 คน บุคลากรภายนอกที่เปนศิษยเกา (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

36

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ
รายการ

คาเฉลี่ย

ดานความเร็วในการสแดงผล
1. ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูล
ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย
ความถูกตองของขอมูลในการแสดงผล
2. ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ
3. ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล
4. ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. สารสนเทศขอมูลศิษยเกาแมโจ มีความถูกตองครบถวนเปน
ประโยชนตอการดําเนินการและการตัดสินใจของผูบริหารได
ดานมาตรฐานของขอมูล
6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
7. ระบบมีการรักษาขอมูลที่เปนสวนตัว
8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ
9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนอง
ความตองการของผูใช
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล

สวนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ

4.07

0.90

มาก

4.04
3.98

0.76
0.89

มาก
มาก

3.91

0.91

มาก

3.99

0.83

มาก

3.95
3.92
4.00
4.10

0.87
0.95
0.80
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

0.69

มาก

ผลการประเมินความพึง พอใจการใชเว็บไซต พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึง พอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ผูใชบริการใหคะแนนการ
ประเมินทุกขอในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) ฐานขอมูล
ครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความตองการของผูใช 2) ความรวดเร็วในการแสดงผล
มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย และ 3) ความสมบูรณ
ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ โดยมีคาเฉลี่ย 4.10, 4.07 และ 4.04 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวางบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ
รายการ

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.10

0.50

มาก

3.93

0.75

มาก

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล
ความพึงพอใจการใชเว็บไซตของศิษยเกาแมโจ
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวาง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยู ใ นระดั บ มาก เท า กั น โดยความพึ ง พอใจในภาพรวมต อ การใช ง านระบบฐานข อ มู ล ภายใน
มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.10 และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลของศิษย
เกาแมโจ มีคาเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ
2. การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลศิษยเกา
มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยขอความอนุเคราะหจากเชี่ยวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
รายการ

คาเฉลี่ย

1. เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ไดสะดวก รวดเร็ว
2. ขอมูลที่ไดมีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ
3. เทคโนโลยีที่ใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย
4. เทคโนโลยีที่ใชมีความปลอดภัย และมั่นคง
5. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
6. มีความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเนื้อหา
7. ระบบมีการรักษาขอมูลที่เปนสวนตัว
8. ขอมูลที่ไดนําไปใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง
9. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล
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4.41
4.17
4.08
4.00
4.08
4.17
4.17
4.17
4.00

สวนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
0.51
0.72
0.67
0.95
0.67
0.72
0.72
0.58
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ต อ เว็ บ ไซต ร ะบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า
มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ผูใชบริการใหคะแนนการประเมินทุกขอในระดับมาก โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ได
สะดวก รวดเร็ว 2) ขอมูลที่ไดมีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ, มีความเหมาะสมของการจัด
หมวดหมู ใ นการนํ า เสนอเนื้ อ หา, ระบบมี ก ารรั ก ษาข อ มู ล ที่ เ ป น ส ว นตั ว และข อ มู ล ที่ ไ ด นํ า ไปใช
ประโยชนไดอยางตอเนื่อง เทากัน และ 3) เทคโนโลยีที่ใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย และมีการจัด
ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง เทากัน โดยมีคาเฉลี่ย 4.41, 4.17 และ 4.08
ตามลําดับ
7.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ web application
ทํ า การทดสอบระบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ บ นเว็ บ ไซต เ พื่ อหา
ประสิทธิภาพของ web application โดยการทดสอบประสิทธิภาพจัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบความเร็ว
ความทนทาน ความนาเชื่อถือ และขนาดแอปพลิเคชัน (เวลาตอบสนองของเบราวเซอร เพจ และ
เครือขาย/ เวลาประมวลผลคําขอเซิรฟเวอร/ปริมาณผูใชพรอมกันที่ยอมรับได/การใชหนวยความจํา
ของโปรเซสเซอร จํานวนและประเภทของขอผิดพลาดที่อาจพบกับแอพ) (ICHI.PRO, 2564) (สมชาย
อารยพิทยา, 2558)
ผลการทดสอบระบบฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ โ ดยใช โ ปรแกรม
Apache JMeter เพื่ อ ประเมิ น หาค า Throughput ในการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบงาน
(Somkiat Puisungnoen, 2557) โดยตั้งคาทดสอบไวที่ User =5 และ Loop Count = 3000 (ภาพ
ที่ 9) แลวประเมินหาคา Throughput ซึ่งจากกราฟที่ไดยังคงเปนคาสม่ําเสมอคงที่ แสดงใหเห็นไดวา
ระบบยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 9 แสดงการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ
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อภิปรายผลการดําเนินงาน
จากการทดสอบโดยใช แ บบประเมิ น จากกลุ ม ตั ว อย า ง ทํ า ให ส ามารถสรุ ป ได ว า ระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ที่ผูวิจัยและคณะฯ ไดพัฒนาขึ้นมานี้สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.93 เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบ
ตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกทั้งยังมีการนําเสนอขอมูล รายงานที่มีความถูกตอง ขัดเจน
และเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา ปนตาวงค (2563 : บทคัดยอ) กลาววา การวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคชั่น ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร (SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี
ดอทเน็ ต (ASP.NET) สํ า หรั บ สร า งเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ตามหลั ก การวงจรพั ฒ นาระบบ (System
Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนาระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคชั่น 3 สวน ไดแก 1.
สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย
เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูลงานวิจัยของตนเอง เชน การนํางานวิจัยไปใชประโยชน เปน
ตน 3.สวนของผูใชงานทั่วไป เปนการคนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ
ผลการประเมินความพึงพอใจตามกลุมของผูใชงานระบบ 3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาที่
สัง กัดการบริการวิชาการและวิจัย จํานวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.38±0.60
หมายถึง มากที่สุด 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความ
พึ ง พอใจในระบบเฉลี่ ย 4.03±0.08 หมายถึ ง มาก และกลุ ม ที่ 3 บุ ค คลทั่ ว ไป ได แ ก นั ก ศึ ก ษา
บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04 หมายถึง มากที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนําระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและ
สามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดทั้งคอมพิวเตอร
และทางโทรศัพทสมารทโฟน และสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไว ทําใหสามารถนําระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจไปใชงานจริงไดตอไป
1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ
1.1 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการที่นํามาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก
หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ
ตอไป
1.2 ขอมูลรูปภาพศิษยเกาที่สํารวจและถายภาพบางรายชื่ อมีไ มครบ จําเปน ที่
จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพิ่มเติม เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงที่เกี่ยวของ เปนตน
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
2.1 สรางเครือขายชุมชนศิษยเการะหวางหนวยงาน องคกรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน และเพิ่มระบบการรับ/สงขอมูลจากผูใชงาน (อางอิงจาก
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รหัสนิสิตหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน) ขาวสารถึงสมาชิกผานชองทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ
ระบบการเชื่อมโยงกับเฟสบุคของศิษยเกา (line application หรือ facebook)
2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมเปน application ลงมือถือ/พัฒนาแบบ responsive
web design เพื่อใชอุปกรณสมารทโฟนไดใหใชงานไดหลากหลายรูปแบบแพลตฟอรมมากขึ้น เชน
ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแลคซี่(Samsung Galaxy : Androids)
2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสืบคนขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
เชน การเทคโนโลยี QR CODE และการนําระบบ AI มาใชประโยชนในการคนหาและแสดงผลขอมูล
เพื่อใหความแมนยําและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.4 ควรศึกษา web ศิษยเกาของสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ และคัดลอก
หรื อ นํ า แนวคิ ด ที่ ดี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาต อ ยอดไปสู ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (DSS :
Dicision support system)
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยแมโจที่ใหขอมูลเพื่อประกอบการ
ดําเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นิโรจน สินณรงค ผูชวยอธิการบดี
และคุณอรณุตรา จากุญชร ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ขอขอบคุณ บุคลากรจากกอง
พัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานใน
ครั้งนี้
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